IEKĻAUJIES MĒNESS RITMĀ IK DIENU
Iekļaujoties Mēness ciklā,
Tu būtiski harmonizē un uzlabo savu dzīvi!
Pirmie. ASTROLOGI.LV 2006. gadā pirmie Latvijā ieviesa elektronisko Mēness kalendāru.
Kopš tā laika esam bijuši kā etalons daudziem Mēness cikla atspoguļotājiem.
Ar krietnu pulku sekotāju.

KRISTAPA BAŅĶA PIEREDZE
PIEDĀVĀJU TEV PAŠU LABĀKO!
Sākotnēji Mēness kalendāru radīju pats sev – ērtai lietošanai.
Pēc daudziem pieredzes apkopojumiem sapratu, ka Mēness kalendārs ir
kā slēdzis, kas iededz gaismu. Joprojām ikdienā izmantoju paša radīto
kalendāru. Es ticu tam, ko daru, jo patiesībā šo visu, pirmkārt, veidoju sev
par prieku. Un priecājos, ja tas patīk arī Tev!
Man bieži jautā, ko devušas astroloģijas zināšanas. Atbildu: šīs zināšanas
ir kā labi noregulēts instruments, lai ar tiem resursiem, kas ir manā rīcībā
- dabas, likteņa doti - varētu sasniegt maksimālu rezultātu.
Patiesi, gribi dzīvē sensāciju, iepazīsti un izmanto Mēness kalendāru!
Lai visi labie darbi izdodas!

KĀDĒĻ TEV LIETOT MĒNESS KALENDĀRU?
Izprotot Mēness ritmu Tu dzīvosi harmonijā ar sevi, dabu un Visumu.
Mēness ciklu ievēroja jau mūsu senči.

UNIKĀLI – INDIVIDUĀLAIS MĒNESS KALENDĀRS!
Astrologi.lv vienīgie universālo Mēness ciklu apvieno ar
Tavu individuālo Mēness ciklu. Tikai Tev un neatkārtojami!

MĒNESS KALENDĀRA NODERĪGUMS
Mēness kalendārs ikdienā ir visnoderīgākais biznesā, attiecībās, skaistumkopšanā,
veselības uzturēšanā un diētās, mājas solī un dārza darbos.

MĒNESS FĀZES
Mēness un Saules saspēle ir visa
cikla pamatā. Līdz ar augošu un
dilstošu Mēnesi pieaug un sarūk arī
Tava enerģija.

MĒNESS DIENAS
Mēness 29,5 dienu garumā maina
savu attieksmi no vēlīga uz domīgu,
no radoša un pasīvu. Saproti to un
rīkojies atbilstoši tam.

MĒNESS ZĪME
Mēness katrā Zodiaka zīmē pavada
vidēji 2,5 dienas. Katra zīme caur
Mēnesi parāda visu vērtīgo, kā arī
stiķus un niķus. Kopā ar to vari
prognozēt laika musturu un
nodarbošanos.

ČIKA LAIKI
Mēness saspēle ar citiem debesu
ķermeņiem dažkārt nonāk brīvā
kustībā un atpūšas. Un uz zemes
atpūšas itin viss. Nesāc neko svarīgu
un zini, kad jāatpūšas arī Tev!

BIZNESAM
Jebkurai darbībai ir svarīgi atrast
auglīgāko brīdi. Un izvairīties no
tukšgaitas. Šajā ziņā Mēness kalendāra
padomi ir nenovērtējami.

ATTIECĪBĀM
Kāzu dienas izvēlē Mēness spēlē ļoti
lielu lomu. Tuvības dienu pareiza
izvēle dod spēku abiem partneriem.
Pēc Mēness var atrast labākās
satikšanās un randiņu dienas.

SKAISTUMAM
Mēnesim ir simts un viens padoms
ko, kad un kā lietot un pasākt, lai Tavs
ķermenis plauktu un zeltu.

VESELĪBAI
Imunitātes stiprināšanai un veselības
proﬁlaksei lieti noderēs izpratne par
Mēness ietekmi uz cilvēka
organismu.

UZTURAM
Diētu un gavēņu kalendārs sakņojas
tieši Mēness ciklā. Labāko laiku
noteikšanā Mēness ir nepārspējams!
Lielisks palīgs diētu uzsākšanai un
atslodzes dienu ievērošanai.

DĀRZA DARBIEM
Kā atzīst zinātnieki, Mēness
vistiešākā veidā ietekmē augus.
Sēšana, stādīšana, kopšana un ražas
novākšana – labākie laiki pēc
Mēness cikla bagātai ražai!

SPODRĪBAI
Mēness ir ikdienišķs, tādēļ spodrības,
uzkopšanas un kārtošanas darbi
ir Mēness kalendāra pielietojuma
lauciņš.

